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Tradycje Wielkanocne
w Grecji.

Grecka Wielkanoc 
rozpoczyna się w 
przeddzień 
Niedzieli Palmowej

W Niedzielę Palmową, po 
porannej mszy, wierni 
gromadzą się i 
obdarowują zielonymi 
krzyżami zrobionymi z 
gałązek palmowych



Wielki Czwartek jest dniem, w 
którym barwi się jajka na 
czerwono

Wielki Piątek to dzień 
żałoby



Wielki Post kończy się w Wielką Sobotę. 
W tym dniu rozpoczyna się gotowanie 
świątecznych potraw. O godzinie 23:00 
rozpoczyna się liturgia rezurekcyjna. 
Podczas mszy wierni pogrążają się w ciszy, 
oczekując na moment Zmartwychwstania. 
Po chwili rozlega się głośny wystrzał 
armaty. Jest to sygnał, że duchowny
 może wreszcie ogłosić, iż Chrystus 
Zmartwychwstał.

W Wielką Niedzielę rozpoczyna się 
świętowanie. Rodziny spożywają greckie 
potrawy przygotowywane tylko na tę 
okoliczność. Jest to dzień radości, 
biesiadowania oraz odpoczynku. Wszyscy 
tańczą i śpiewają. Dzieci i dorośli stukają się 
czerwonymi pisankami. Osoba, której jajko nie 
pęknie, będzie miała szczęście przez cały rok. 
Tradycja głosi, że w tym dniu nic nie może się 
zmarnować.



W Wielki Piątek Grecy udają się do kościoła na 
mszę. Na środku kościoła stoi pięknie 
przyozdobiony, symboliczny grób 
Jezusa.Przed godziną 22 z kościoła wychodzi 
procesja Męki Pańskiej z krzyżem i 
Epitafium.Wielu wiernych z lampionem lub 
świeczką uczestniczy w procesji, a dzwony 
wybijają żałobny ton.



Wielkanoc w Grecji 
poprzedza 40-dniowy 
post. W tym czasie 
zamiast mięsa, ryb oraz 
nabiału spożywa się 
fasolę, ciecierzycę, 
soczewicę oraz inne 
warzywa i owoce. Wielkanoc jest  najważniejszym 

świętem w ciągu całego roku 
liturgicznego w Grecji. Jest to czas 
pełen miłości, radości i szczęścia. W 
tym dniu życie zwyciężyło nad 
śmiercią.

Lagana-grecki 
chleb na początek 
postu



Wielkanocne potrawy

tsoureki

magiritsa

jagnięcina Μελιτίνια



W Wielkanoc Grecy rozbijają wcześniej 
gotowane i barwione jajka.Jest to tradycja i 
jednocześnie zabawa.Jedna osoba  wypowiada 
słowa “Christos Anestis” po czym uderza jajko 
drugiej osoby, która odpowiada “Alithos 
Anestis”. Rozbijanie jajek ma przynosić 
szczęście a wygrywa osoba, której jajko nie 
pękło po zderzeniu.

W Wielką Sobotę na Korfu o poranku 
mieszkańcy wyrzucają przez okna na 
ulice wszelkiego rodzaju gliniane i 
ceramiczne wazony i garnki.Tradycja 
mówi,że w ten sposób ludzie witają 
wiosnę i jednocześnie robią miejsca na 
nowe naczynia, w których będą 
przechowywać tegoroczne plony 




